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PREVENDA PRIMERA I SEGONA EQUIPACION  

TEMPORADA 22-23  
BOTIGA ONLINE 

 
GIRONA FÚTBOL CLUB SAD (Girona FC) amb domicili en Avinguda Montilivi, 141, 17003 - Girona, 
y CIF A-17088329, publica les següents Condicions Generals per al lliurament de comandes de les 
equipacions adquirides en la Botiga Online, les quals seran aplicables entre el GIRONA FUTBOL 
CLUB SAD (d'ara endavant “el Club”) i la persona que efectuï una comanda a través de la pàgina 
web https://botiga.gironafc.cat/ (d'ara endavant “el client”)  , denominades col·lectivament “les 
parts”, d'acord amb les següents condicions: 

 
 

1. CONDICIONS GENERALS 
 

1.1 A través del període de PREVENDA, exclusivament a la Botiga Online   
https://botiga.gironafc.cat/ el client tindrà l'oportunitat d'assegurar-se la disponibilitat de 
les següents articles: 
 

• Primera equipació Home i Junior 22/23 

• Segona equipació Home i Junior 22/23 
 

els quals tindran un nombre limitat d'unitats.  La data d’enviament aproximat serà el 5 de 
desembre de 2022.  

1.2 Tot i tractar-se d'una compra anticipada el pagament es dura a terme en el moment de 
realitzar la compra anticipada.  Cal tenir en compte que aquests articles tenen terminis 
d'enviament especials depenent la disponibilitat del producte i el lloc d'enviament. 

1.3 Si en la comanda, el client combina articles de prevenda amb uns altres que no ho són, tots 
els articles triats es veuran afectats pel termini del producte adquirit en prevenda. Per tant, 
en cas que el client vulgui rebre un producte en stock, haurà de realitzar diferents comandes.  

1.4 S'atendran les comandes per estricte ordre de recepció i fins a esgotar-se l'estoc, una vegada 
acabat l'estoc d'un producte aquest ja no apareixerà disponible en la web. 

1.5 El Club informarà l'estatus de la comanda a fi que el client conegui les dates aproximades del 
lliurament de la seva comanda. 

1.6 El Club reitera que, existeix un estoc limitat. 
En qualsevol cas, tots els consumidors seran degudament notificats i/o informats via correu 
electrònic i en totes les xarxes oficials del Club. 

 
 
Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. 

 

 
   
   
Girona a 13 de setembre de 2022.  
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